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Ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε
στον δημοσιογράφο Βίκτωρα Ισ. Ελιέζερ για το περιοδικό της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Αθηνών «Αλεφ» (τ. 60), μίλησε -μεταξύ άλλων- για τον αντισημιτισμό
και έδωσε το στίγμα του σε φλέγοντα θέματα όπως η άνοδος του νεοναζισμού, η
τρομοκρατία, οι σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ κ.ά.

«Κύριε Δήμαρχε καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ, που δεχθήκατε να δώσετε την
συνέντευξη αυτή στο «Άλεφ», το περιοδικό που εκδίδει η Ισραηλιτική Κοινότητα της
Αθήνας.

Να ξεκινήσουμε από την υπογραφή σας, στην διακήρυξη των Δημάρχων κατά του
αντισημιτισμού. Πως το αποφασίσατε αυτό; Γιατί δηλαδή, κρίνατε απαραίτητο, ότι
η Αθήνα πρέπει να ενταχθεί στο δίκτυο των πόλεων κατά του αντισημιτισμού;

Υπέγραψα την διακήρυξη των Δημάρχων κατά του αντισημιτισμού, κατ’ αρχάς γιατί το
θεωρώ αυτονόητο. Η Αθήνα είναι μία πόλη ανεκτικότητας, μία πρωτεύουσα που ξεχωρίζει
στη μάχη κατά των διακρίσεων, με βάση το χρώμα, τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό
προσανατολισμό. Είναι κυρίαρχη αξία της δημοτικής μας αρχής. Έχουμε διαρκές μέτωπο,
με κάθε τι που συμβολίζει τη μισαλλοδοξία, το φανατισμό και την βία.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα αίτια της ενδυνάμωσης και εξάπλωσης, μέσα στην
κοινωνία ιδεών που υιοθετούν το μίσος, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, 70 μόλις
χρόνια, αφότου η Ευρώπη απαλλάχθηκε από το ναζισμό; Τι φταίει;

Όπως σε κάθε φάση της σύγχρονης ιστορίας, έτσι και σε αυτή που βιώνουμε, κύρια αιτία
για την ενίσχυση των ακραίων τάσεων, είναι η φτώχεια και η εξαθλίωση. Είναι η
περιθωριοποίηση, που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πλήττονται
περισσότερο από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Για τον λόγο αυτό, καθήκον των
μεγάλων φορέων, όπως οι δήμοι, είναι να αγκαλιάσουν τους ανθρώπους που πλήττονται
περισσότερο από την κρίση, προκειμένου να μην το κάνουν -για ιδιοτελείς λόγους- κάποιοι
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άλλοι. Οι κοινωνικές δομές του δήμου Αθηναίων, ενισχύουν με τρόφιμα και είδη πρώτης
ανάγκης, περισσότερους από 25.000 ανθρώπους στην πόλη.

Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές ο υποψήφιος του νεοναζιστικού μορφώματος
κέρδισε το 15% των ψήφων των Αθηναίων δημοτών. Σας ανησυχεί αυτό το
φαινόμενο, της μετακίνησης δηλαδή, μεγάλης μερίδας Αθηναίων σε ακραίες θέσεις
και πώς το αντιμετωπίζετε;

Τα υψηλότερα ποσοστά ψήφων, στο νεοναζιστικό μόρφωμα, σημειώθηκαν στις πάλαι
ποτέ αστικές γειτονιές της Αθήνας, την Κυψέλη και τον Άγιο Παντελεήμονα, που εδώ και
περισσότερο από μία δεκαετία αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα από την
παράτυπη μετανάστευση. Γνωρίζετε ότι, αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της ξενόφοβης
ακροδεξιάς βίας, με αποφασιστικότητα. Για τα δικαιώματα των ανθρώπων, που βλέπουν τη
ζωή και την καθημερινότητά τους να υποβαθμίζεται, οφείλει πρώτο να κινηθεί, με σχέδιο
και αποφασιστικότητα, το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο και να μην αφήσει κανένα χώρο
στους θιασώτες του αντικοινοβουλευτισμού, που καιροφυλακτούν, ώστε να αυξήσουν την
δική τους επιρροή.

Η Ευρώπη αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο ασφαλής όσο νομίζαμε, απέναντι
στην τρομοκρατία. Η Αθήνα, που βρίσκεται στην πιο ευαίσθητη πύλη της Ευρώπης,
είναι ασφαλής;

Η τουριστική ανάκαμψη της Αθήνας είναι ένας αδιάψευστος μάρτυρας, ότι αποτελεί
ασφαλή προορισμό. Είναι μία ζωντανή και δυναμική πόλη, με κατοίκους φιλόξενους.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, αν και η Ελλάδα και κυρίως η ευρύτερη περιοχή της Αττικής,
υφίσταται μία ισχυρή πίεση από το προσφυγικό ζήτημα, οι πολίτες στη μεγάλη
πλειονότητά τους, λόγω και των προσφυγικών μας καταβολών, συμπαραστέκονται στους
πρόσφυγες. Αυτό δεν σημαίνει, ότι το κεντρικό κράτος πρέπει να δείξει την παραμικρή
ολιγωρία, σε όσα διεθνώς προβλέπονται, όσον αφορά την ταυτοποίηση και την καταγραφή
εκείνων που εισέρχονται.

Πως αντιμετωπίζει η δημοτική Αρχή το μεγάλο κύμα προσφύγων και
μεταναστών, που φθάνει και μένει για μεγάλο διάστημα στην Αθήνα;
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Θεωρώ ότι στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος ο δήμος Αθηναίων κινήθηκε
εγκαίρως και αναλόγως της σοβαρότητας του θέματος. Ήδη από τον περασμένο Αύγουστο,
προβλέποντας την έκταση και την ένταση που θα λάμβανε το ζήτημα, είχαμε φροντίσει να
παραχωρήσουμε χώρο στην περιοχή του Ελαιώνα, προκειμένου να δημιουργηθεί δομή
φιλοξενίας προσφύγων. Μηνυθήκαμε μάλιστα γι’ αυτό, από την Χρυσή Αυγή. Γιατί, βλέπετε,
μία οργανωμένη αντίδραση από την διοίκηση, έστω την τοπική, δεν βολεύει τα άκρα, που
επιδιώκουν και τρέφονται από την ανομία και την αναταραχή στην πόλη. Σήμερα, λοιπόν, ο
αρχικός χώρος που διαθέσαμε στον Ελαιώνα, έχει επεκταθεί από τα 14 στα 37 στρέμματα,
φιλοξενεί ήδη 1.600 ανθρώπους, στην συντριπτική τους πλειονότητα οικογένειες με παιδιά,
με δυνατότητα να φτάσει τα 2.000 άτομα. Ο «Ελαιώνας» είναι δομή – πρότυπο και σημείο
αναφοράς για ξένες αντιπροσωπείες, φορείς και οργανισμούς που τον επισκέπτονται.
Βεβαίως, δεν περιοριζόμαστε εκεί. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα προσωρινής στέγης, της
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, προκειμένου να
φιλοξενηθούν πρόσφυγες σε 200, άδεια έως σήμερα, διαμερίσματα στην Αθήνα και τους
γειτονικούς δήμους. Και προετοιμαζόμαστε συνεχώς για προγράμματα ομαλής ένταξης, που
αφορούν όσους ζητήσουν άσυλο από τη χώρα μας.

Τα τελευταία 4-5 χρόνια, αναπτύσσεται η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στους
τομείς της ενέργειας, της τεχνογνωσίας στην εκμετάλλευση υδάτων στον
τουρισμό και στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων. Σε ποιο επίπεδο και με ποιους
τρόπους, νομίζετε ότι μπορεί να αναπτυχθεί η συνεργασία της πόλης της Αθήνας
με την Ιερουσαλήμ;

Τα περιθώρια συνεργασίας της Αθήνας και με την Ιερουσαλήμ και με την πόλη του Τελ
Αβίβ είναι πολύ μεγάλα, στους τομείς την προώθησης της επιχειρηματικότητας, της
καινοτομίας και της ανταλλαγής εμπειριών στον τομέα της τουριστικής προβολής.
Μάλιστα, ο δήμαρχος του Τελ Αβίβ, ο κ. Ron Huldai, στην πρόσφατη επίσκεψή του στην
Αθήνα, ζήτησε να επισκεφθεί και τον ξενάγησα, στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του
δήμου Αθηναίων, που ενισχύει περισσότερες από 8.500 οικογένειες στην πόλη.
Συμφωνήσαμε στην ανταλλαγή επισκέψεων από συνεργάτες μας, προκειμένου να
συγκροτηθεί ομάδα εργασίας και να εκπονηθεί ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας.

Μια προσωπική ερώτηση κύριε Δήμαρχε. Ποιο είναι το δικό σας στίγμα, η δική
σας σφραγίδα, στο έργο που θεωρείτε ότι θα είναι η μεγάλη προσφορά του Γιώργου
Καμίνη, στην πόλη της Αθήνας;

Η δημαρχιακή θητεία μου, συμπίπτει με την πιο δύσκολη μεταπολεμική περίοδο της
Αθήνας. Τα προβλήματα της χώρας συμπυκνώνονται στην Αθήνα- και για το λόγο αυτό λέω-
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ότι εάν δεν ανακάμψει η Αθήνα, δεν μπορεί να ανακάμψει η χώρα. Νιώθω ότι είμαστε για τα
δύσκολα. Και το πιο δύσκολο είναι να διατηρήσεις την κοινωνική συνοχή στην πόλη,
στηρίζοντας εκείνους που υποφέρουν και που μέρα με τη μέρα γίνονται περισσότεροι,
δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις ανάπτυξης, με κύριο στόχο την δημιουργία
θέσεων εργασίας. Οι συνθήκες, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, έχουν μεταβάλει άρδην τον ρόλο,
την αποστολή καθώς και τις προτεραιότητες του δημάρχου. Η ένταση των προβλημάτων,
δεν επιτρέπει επιδερμικές προσεγγίσεις και επικοινωνιακή διαχείριση. Για να κρατηθεί μια
πόλη όρθια, χρειάζεται ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο σχέδιο, πολύ περισσότερο τώρα,
που η κεντρική διοίκηση έχει ουσιαστικά υποχωρήσει από τα ζητήματα πρόνοιας και
συνοχής. Παραμένει βεβαίως, μία σταθερά, για εμένα και τους ομολόγους μου, που δεν έχει
αλλάξει: ότι ο πολίτης, τον πρώτο που θα αναζητήσει για κάθε πρόβλημά του, είναι τον
δήμαρχο.

Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή και εύχομαι καλή επιτυχία στο
δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει, προς όφελος της Αθήνας και των δημοτών της ».

[Πηγή: «Αλεφ», Τεύχος 60, Ιστοσελίδα Ι.Κ. Αθηνών ].
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